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tisk analys av romanen, vilken onekligen tillkom
mit i ett intressant spänningsfält mellan Mörks 
konservativt inriktade estetiska teori och den 
»moderna» 1700-talsromanens tendenser.

Sammanfattningsvis bör framhållas, att Torkel 
Stålmarck med sin avhandling väl har lyckats att 
bestämma den plats, som tillkommer den 
»svenska romanens fader» i frihetstidens intellek
tuella liv, liksom även dennes kompanjon, Törn
gren. Genom sin grundliga undersökning av ro
manernas idévärld och sin komparativt och struk- 
turinriktade analys av verken har han fyllt en be
svärande lucka i forskningen om vår tidigaste 
romankonst.

Olof Dixelius

1 5 2  Recensioner av doktorsavhandlingar

Tyrgils Saxlund: 19 14  års idéer — en studie i  svensk 
litteratur. (Akad. avh. Sthlm.) U.o. 1975.

Tyrgils Saxlunds avhandling 1 9 1 4  års idéer — en 
studie i  svensk litteratur tar upp ett nationalis
tiskt tankekomplex av oskarp avgränsning men 
med odisputabel betydelse i tidens debatt och 
diktning. Slagordet »1914  års idéer» lanserades i 
Sverige av statsvetaren Rudolf Kjellén i artikel
serien » 1 914 års idéer, Ett världspolitiskt perspek
tiv», i N ya Dagligt Allehanda april-maj 19 15, sam
ma år utgiven på tyska i den lilla volymen Die 
Ideen von 19 14  — eine weltgeschichtliche Perspektive. 
I stället för 1789 års idéer frihet och jämlikhet sät
ter Kjellén ordning och rättvisa. Mot en bankrutt 
kosmopolitism ställs nationalismen och som dess 
stora dygder framhävs plikt och offervilja. Denna 
nationalistiska deklaration med dess inslag av or- 
ganismtänkande, ledartro och antiintellektualism 
hör hemma i ett stort idésammanhang med sär
skild förankring i tyskt tänkande alltsedan roman
tiken.

Saxlund lägger upp sin undersökning av 1914 
års idéer i två delar, först en analys av debatten, 
sedan ett studium av idéernas nedslag i skönlitte
raturen. I några inledande kapitel skisseras den 
inhemska bakgrunden, från 90-talets väckelse till 
försvarsfrågan, och antyds den utländska, i första 
hand tyska konservativa traditionen bakom idé
komplexet med företrädare som Heinrich von 
Treitschke, det wilhelminska Tysklands nationalis
tiske ideolog, och general von Bernhardi med 
hans hyllning till det krig som skulle göra Tysk
land till en världsmakt. Saxlund tar därefter upp 
huvudgestalterna i debatten, först Rudolf Kjellén 
och vid hans sida Vitalis Norström med hans 
aristokratiska samhällssyn och markering av plik
tens och lidandets betydelse. Ett avsnitt om akti
vismen visar på förbindelserna mellan 1914 års 
idéer och uppfattningen att Sverige borde delta i 
kriget mot Ryssland; i anslutning därtill behandlas

Gustaf Steffen. Huvudavsnitten ägnas emellertid 
Fredrik Böök och Hans Larsson, avhandlingens 
båda centralgestalter. I det förra försöker Saxlund 
bl. a. förstå Bööks politiska och litterära uppfatt
ning utifrån hans människo- och livssyn, i det se
nare vill han revidera bilden av den blide vishets
läraren och peka på tiotalets kraftfulle polemiker, 
i harnesk mot 1914  års idéer. I ett par kortare 
kapitel tecknas konturerna av ytterligare motstån
dare till de nationalistiska idéerna, Ellen Key, 
Nathan Söderblom och några ledande socialdemo
krater.

I avhandlingens senare del spårar Saxlund skilda 
element i detta tankekomplex hos en rad skön
litterära författare. Han finner sålunda ett anti
demokratiskt förhärligande av kungamakten i Per 
Hallströms dramer K arl den elfte och G u staf den 
tredje, medan Sven Lidmans Silfverstååhlromaner 
kallas 1914  års idéers »främsta litterära minnes
märke»; tankarna om lidande och offer, aktivis
men och »den kjellénska cesarismen» återfinns 
alla i romansviten. Hans Larsson återkommer nu 
som romanförfattare, närmast med Idéerna i  Stab- 
berup. Bland lyrikerna dröjer Saxlund särskilt vid 
Selander som befinns ha okritiskt och agitatoriskt 
tagit upp alla 1914  års idéer i dikten »Germaner» 
(Gryning, 1917). Bland övriga skönlitterära för
fattare i den senare avdelningen märks Siwertz, 
Elin Wägner, Silfverstolpe, Malmberg, Österling 
och Tor Hedberg.

Tyrgils Saxlunds avhandling, som är det första 
övergripande arbetet om 1914 års idéer, ger en 
bred översikt över ett stort och ganska trassligt 
idésammanhang. Den erbjuder en förtjänstfull in
ventering av ett omfångsrikt material och en nyttig 
skissering av debattens många skilda fronter. Bl. a. 
görs en lika viktig som riktig markering av Hans 
Larssons roll som en förnuftets röst gentemot 
1914 års idéer. Vi får i det sammanhanget väsent
liga observationer av hur Larsson ställer Krapot- 
kins idéer om inbördes hjälp mot nationalisternas 
ensidiga darwinism. Man kan också peka på den 
nyanserade bilden av Siwertz’ aktivism, med av
gränsning mot Sven Lidmans syn. Saxlund gör åt
skilliga goda kombinationer, såsom sammanställ
ningen av Selanders »Germaner» och 1914  års 
grumliga föreställningar om ordning, lydnad och 
lidande inom ramen för en protysk aktivism. Av
handlingen rymmer också flera viktiga distink
tioner, t. ex. den mellan en kjellén-norströmsk 
kulturkonservativ aktivism med inslag av krigs- 
dyrkan och en Finlandsaktivism av John Land
quists och Ellen Keys snitt, med tro på kulturens 
uppbyggande krafter. Saxlund kan slutligen på fle
ra punkter nyansera tidigare bedömningar, så när 
han reserverar sig mot Ivar Harries uppfattning 
om Steffen som en representant för 1914 års 
idéer; hos denne fattas, påpekas det riktigt, såväl



kritiken av jämlikhetsidéerna som de konungsligt- 
patriotiska inslagen.

Avhandlingens brister ligger — bortsett från 
tekniska onöjaktigheter som en exceptionellt rik 
flora av tryckfel och en osäker engelska i samman
fattningen — dels i en viss oskärpa och brist på 
stringens, dels i en påfallande oförmåga att ta vara 
på de uppslag och kombinationsmöjligheter som 
materialet och den tidigare forskningen erbjuder. 
Dessa båda brister i förening har gjort avhand
lingen på en gång lös i konturerna och skäligen 
flack.

Till intrycket av vaghet bidrar att författaren 
inte från början preciserar innebörden av termen 
1914 års idéer. Först bortåt s. 22 börjar begreppet 
få ett innehåll under redogörelsen för Kjelléns 
program. Men flera komponenter som i andra de
lar av avhandlingen förs till 1914 års idéer tappas 
bort i detta sammanhang, trots att de formuleras 
klart i programmet 19 15 — tonvikten på plikt, 
offer, prövningar och lidanden liksom hyllningen 
till kriget. Det betydelsefulla antiintellektualis- 
tiska inslaget bara skymtar. Och den mycket starka 
tyska accenten i programmet — som vi strax skall 
se prov på — försvinner under horisonten. (En be
synnerlighet i sammanhanget är att Kjelléns pro
gram diskuteras utifrån den tyska bokversionen, 
inte utifrån den artikelserie i Nya Dagligt Alle
handa som utgjort en mer näraliggande utgångs
punkt för den svenska debatten.)

Bristen på stringens framträder i sättet att pre
cisera ett av avhandlingens nyckelbegrepp, akti
vismen. På s. 29 gäller det önskan om »ett svenskt 
deltagande i kriget mot Ryssland», två sidor se
nare »en aktiv och utåtriktad verksamhet». Hela 
diskussionen om Bergsons roll för en aktivism i 
politisk bemärkelse undermineras genom denna 
glidning. Saxlund tror sig dessutom vederlägga 
mer än tesen om ett bergsonskt inflytande på det 
aktivistiska ställningstagandet; »contrary to earlier 
studies» finner han i sammanfattningen också 
betydelsen för »the ideas of 1914» begränsad 
(s. 139). Men vem har någonsin påstått att Berg
son influerat 1914 års idéer?

Ostringent är också diskussionen av lidandes
tanken i skönlitteraturen. Vi läser på s. 92: »Lidan
det och offret — inte minst för fosterlandet -  är 
ett centralt tema i 1914 års idéer.» Man hajar till 
inför inskottet. Är lidandet inte förbundet med 
det nationalistiska föreställningskomplexet har det 
knappast i sammanhanget att göra. Det gäller både 
»sinnlighetens lidande» i Lidmans Silfverstååhl- 
serie (s. 93) och exemplet på den aktivistiska ideo
logins »offer» s. 94: »Hans-Göran duellerar i 
’Tvedräktens barn’ för sin älskades skull och blir 
sårad och Carl Silfverstååhl avvisar med fysisk 
styrka sin rival efter att själv ha blivit slagen 
[-----■ ].» Flera av de skönlitterära verkens hem

ortsrätt i avhandlingen kan på det viset ifråga
sättas. Tor Hedbergs drama Perseus och vidundret 
sägs vara ett exempel på »en av de ledande tan
karna i 1914 års idéer» — »att lidandet räddar 
människorna undan forsumpning». Men citatet 
fran Hedberg s. 127 talar inte om lidande utan om 
»skräcken» som släpps lös en natt varje år; inte 
heller riktar sig detta mot någon »forsumpning»
utan det sker på det att lyckan »må [---- ] icke
rusa / i övermod mot sitt fördärv». Det är med 
andra ord till värn mot hybris skräcken släpps lös. 
Det har inte mycket med 1914 års idéer att göra.

Saxlunds förhållande till tidigare forskning är 
som antytts inte alldeles gott. Flera teser upptas 
från föregångarna utan att detta redovisas, goda 
uppslag lämnas obeaktade. Tanken att Bööks pro- 
tyska idéer framträder beslöjade i Tegnérboken 
1917 (s. 53#.) föregrips bl. a. i Carl Fehrmans 
forskning i  förvandling (s. 107). Hänvisningar till 
Åke Lilliestams avhandling G ustaf Steffen, sam- 
hällsteoretiker och idépolitiker, saknas på flera stäl
len, så på s. 35 där det sägs att Steffens statsupp- 
fattning »verkar Kjellén-influerad» (jfr Lilliestam, 
ss. 97 n. 4 och 252 med not) och s. 36 där Stef
fens uppfattning om kriget befinns gå tillbaka på 
Treitschke och Darwin (jfr ibid., s. 249).

Mer besvärande är dock avhandlingsförfattarens 
obenägenhet att ta vara på de uppslag som tidi
gare forskning -  och i flera fall föremålen själva — 
givit. Perspektivet på det aktuella idékomplexets 
förbindelser med tysk tradition inskränker sig till 
ofta summariska påpekanden om fr. a. Treitschkes 
och Bernhardis roll. Slumpen ville att Saxlunds av
handling skulle publiceras samtidigt med Klaus 
von Sees arbete Die Ideen von 17 8 9  und die Ideen 
von 19 14 ,  Völkisches Denken in Deutschland 
zwischen Französischer Revolution und Erstem Welt
krieg -  ett arbete som följer »das völkisch-organo- 
logische Denken» från romantiken fram till just 
Kjelléns Die Ideen von 19 14 .  Här finns en teckning 
av den tyska bakgrunden som Saxlund skulle ha 
haft glädje av. Den luckan kan han inte lastas för. 
Oförlåtligt är däremot att han förtiger den för
bindelse med tyskt nationalistiskt tänkande som 
statsvetaren Kjellén själv hederligt redovisar. For
meln »1914 års idéer» är uttryckligen hämtad från 
Johann Plenges skrift Der Krieg und die Volkswirt
schaft (1915) där begreppet först lanseras. Det är 
ett viktigt problem som här trollats bort — Plenges 
betydelse för det svenska idékomplexet i fråga. 
(Det framkom vid disputationen att avhandlings
författaren inte ens tagit del av Plenges arbete.) 
Överensstämmelserna är påtagliga. Ett direkt lån 
är inte bara begreppet » 1914 års idéer» utan också 
den motsättning till 1789 års idéer som det etable
rar. »[-----] die Ideen von 1789, die Ideen der
schrankenlosen Freiheit gingen ins Grenzenlose», 
markerar Plenge och hävdar i gengäld »die ’Ideen
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von 19 14 ’, die Ideen der deutschen Organisation» 
(s. 172). På liknande sätt talar Kjellén om »den till 
själfsvåld urartade friheten af 1789» och ställer 
mot den begreppet »ordning», alt. »organisation»
(.N D A  5.5.1915). Och där Plenge finner den tyska 
organisationens idéer bestämda för ett lika varak
tigt »Siegeszug über die ganze Welt» som 1789 
års (s. 172), profeterar Kjellén om hur »den högre 
organisationen [skall] segra i mänskligheten»
(N D A  5.5.1915). Uttrycken för den statliga kraft
samling som upprättar detta mönster är likartade. 
Plenge definierar 1914 års tyska revolution så: 
»Die R evolution  des A ufbaus und des 
Zusam m enschlusses a ller staatlichen 
K räfte  im 20. Jah rh un d ert gegenüber 
der R evolution  der zerstörenden Be
freiung im 18. Jahrhundert» (s. 171).
Kjellén anger i sin tur som »den första af 1914 års 
idéer»: »en koncentration af statslifvet 
gent emot anarkien, som lurar på bottnen af 1789 
års individualism» (N D A  29.4.1915). I fråga om 
individens inordning i den större helheten — en 
viktig tanke hos båda författarna — kan vi göra 
distinktionen att Plenge låter alla leva i denna med 
lika del (s. 188) medan Kjellén ser »jämlikhets- 
svärmeriets mekaniska atomism» övervunnen i 
»en ny organism, där de olika delarna ha olika 
värde efter sin betydelse för det hela» (N D A  
5-5. I9I5) .

Hur skall nu Plenges betydelse värderas? Jag 
skulle vilja pröva denna approximation: Kjellén är 
alltsedan 90-talet på väg mot den ideologi som 
skulle formuleras i 1915 års program. Redan 1899 
ersätter han idéerna frihet, humanitet och fred 
med de uttryckliga motsatserna auktoritet, rättvisa 
och stridens spänning (Elvander enl. nedan, s. 309). 
Och han ger en rad uttryck för sin nationalism 
fram till artikelserien »Nationalismen» i Nya Dag
ligt Allehanda sommaren 1914 med dess bredsidor 
mot kosmopolitismen. Med den bakgrunden stö
ter han på Plenge, en nationalist som tänker i 
samma dialektiska mönster som han själv och ser 
samma naturnödvändiga pendelrörelse i historien.
I Plenges lösen »die Ideen von 1914» finner han 
en formel som förmår samla skilda element i hans 
egen konservatism och nationalism till en slagkraf
tig gensaga mot liberalismens och socialdemokra
tins ideal. Mötet med Plenge ger en bestämd pole
misk struktur åt hans redan utbildade ideologi.
I den formen blir Kjelléns program utgångspunk
ten för den svenska debatten.

Saxlund glider överhuvud förbi den explicita 
tyska anknytning i Kjelléns program som gör 
övergången till Tysklandsaktivism så självfallen. 
Dennes artikelserie visar direkt in i ett ställnings
tagande. 1914 års idéer är, slår han fast, »iden
tiska med ’den tyska tanken i världen’ »: »De äro 
tyska, liksom 1789 års idéer voro franska. Kam
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pen mellan Tyskland och Frankrike går genom 
världen.» England, för närvarande »hufvudrepre- 
sentant för den franska tanken», kan, tillfogar 
Kjellén, nu med Plenges ord, »återvinna hälsan 
[-----■] allena genom tysk anda och tysk organisa
tion» (N D A  29.4.1915). Tydligare kunde det 
knappast markeras hur 1914  års idéer visar över i 
Tysklandsaktivism.

En annan försummelse gäller Nils Elvanders av
handling H arald Hjärne och konservatismen, Kon
servativ idédebatt i  Sverige 18 6 3 - 19 2 2 .  De viktiga 
avsnitten om Kjellén och Vitalis Norström har 
Saxlund utnyttjat så bristfälligt att den utom
ordentligt betydelsefulla antiintellektualistiska lin
jen nästan förlorats ur sikte; den bara skymtar här 
och var. Elvander ägnar i sin bild av 1914 års idéer 
ett par sidor åt den linjen i Kjelléns kulturkritik 
(s. 3 1 1 f.) och ser den »i någon mån» återspegla 
en strömning i Europa med så skilda namn som 
Barrés och Sorel. Men av särskild betydelse för 
den svenska nationalismen är nog den rikt utbil
dade tyska antiintellektualistiska strömningen, 
med företrädare som Nietzsche och Langbehn. 
När den senare i Rembrandt als Erzieher ställer en 
tysk känslokultur mot den galliska förståndskultu- 
ren föregriper han en rad nationalistiska menings
yttringar. Hos Kjellén finner vi åtskilliga uttryck 
för nationalistisk antiintellektualism, alltifrån hans 
ord 1899 om kriget som »den säkerhetsventil som 
garanterar att världen icke drunknar i  reflexion » (se 
Elvander, s. 3 11). I artikelserien »Nationalismen» 
menar han att nationalismen har »sin grund i fol
kets natursida, med dess elementära drifter» 
(N D A  1 1.7.1914). Och i Die Ideen von 1 9 1 4  gör 
han bl. a. ett utfall mot den intellektets kultur som 
lämnat själen tom och hjärtat bart, försummat 
sedelagen och inneburit en inre upplösning av vil
jan (s. 15). Det är ett genuint uttryck för den 
nationalistiska antiintellektualismen och ett vik
tigt inslag i 1914 års idéer. Denna Kjelléns anti
intellektualism har Saxlund inte något riktigt 
grepp om. Men ännu besynnerligare är att han 
bara inledningsvis (s. 7) uppmärksammar denna 
antiintellektualism hos Norström. Elvander 
poängterar ändå just det draget som Norströms 
stora bidrag: »Den idealistiska livsåskådning med 
antiintellektualistisk tendens, som var utmärkande 
för den göteborgska unghögern och som Kjellén 
gav en central ställning i T 914 års idéer’, fick i 
Vitalis Norström sin främste uttolkare» (s. 3 13  ff.). 
Men en besläktad antiintellektualism urskiljer vi 
också hos Böök, så när han i sin kritik av Hans 
Larssons Heidenstamuppfattning ser i det natio
nella »det omedvetna, det oförklarliga, det som 
icke kan upplösas af reflexionen» (SvD 4 .6.1911). 
Mycket riktigt stannar han hos nationalisten Bar
rés vid »den rotlösa intelligensens själfföröd- 
mjukelse inför den enkla och lefvande instinkten»



(Studier och stroftåg, s. 1 1 6). På s. 62 i avhandling
en talar Saxlund om hur Hans Larsson försöker 
mana fram förnuftets anda mot 1914  års idéer. 
Han har mer rätt än han riktigt tycks inse. Mot 
den långa raden av nationalismens mer eller 
mindre antiintellektualistiskt orienterade företrä
dare står de demokrater, kosmopoliter och freds- 
vänner som åberopar förnuftet — och främst bland 
dem Hans Larsson.

En väsentlig fråga i sammanhanget är Bergsons 
betydelse för Böök. Saxlund tar upp frågan på 
s. 39 ff. och finner att »vissa rent nationella tanke
gångar kan ha spelat en roll i stället för Bergsons 
filosofi». Men det är troligen inte fråga om ett an- 
tingen-eller utan om ett både-och. Bergson må 
vara »rätt främmande för en konservativ idétradi
tion». Det hindrar inte att hans intuitionsfilosofi 
blev ett stöd för nationalismen. Låt oss återvända 
till uttalandet om Barrés; hos den franska nationa
listen ser Böök 19 11  just »något af den tankens 
själfbesinning, som Bergson ger uttryck för, när 
han i inledningen till ’Matière et mémoire’ definie
rar filosofien som det medvetna och reflekterade 
återvändandet till intuitionens grundsanningar, till 
det naiva sinnets slutsatser». Men nationalism och 
intuition är — som Saxlund tidigare noterat i för
bigående (s. 38) — förbundna också hos Böök 
själv; i den legeringen ingår rimligtvis ett element 
från Bergson.

Genom oförmågan att ta vara på uppslag i tidi
gare forskning och påfallande trådändar i materia
let har Saxlunds perspektiv på 1914  års idéer på 
det sättet blivit alltför snävt. Men också porträtten 
av debattens båda huvudkombattanter Böök och 
Hans Larsson lider av denna begränsning. Förfat
taren deklarerar uttryckligen att det aktuella idé
komplexet för Bööks del måste förstås utifrån 
dennes människosyn och livssyn (s. 42). Men bil
den av denna syn är så beskuren att den blir miss
visande. Det räcker inte med att konsultera stu
dierna över Fröding, Keller och Knudsen. Med 
stöd i dem urskiljer Saxlund inledningsvis kravet 
på en transcendental strävan för att slutligen leta 
sig fram till att »den bästa människan» enligt 
Böök är en varelse utan »excesser» i »en lantlig 
eller småborgerlig miljö». Det är svårt att bakom 
denna Biedermeierideologi känna igen den kon
geniale uttolkaren av romantikens diktare. 
Väsentliga drag i Bööks människo- och livssyn har 
fallit bort. En fingervisning ger han själv i Rann
sakan: han hade i hegelianismen »sökt syntesen 
mellan romantik och realism, mellan religiös tro 
och vetenskaplig världsbild» och spänningen mel
lan dessa motsatser hade »alltid funnits på djupet» 
(s. 42). Den Fiegel-Goetheska realismen där han 
fann »romantik och verklighetssinne, religiös 
oändlighetskänsla och klar förnuftsmässighet [-] 
förenade» (s. 51) är i mycket hans egen livssyn.

Den romantiska komponenten i syntesen har Sax
lund tappat bort. Och viktigast är då i vårt sam
manhang inte den romantiska oändlighetskänslan 
utan den romantiska människobild Böök preciserar 
i »Det romantiska» {Samtiden 1912) och »Hein
rich von Kleist» ÇEssayer och kritiker, 1913). I den 
förra studien finner han romantikens människo- 
teckning vila på en intuitiv grundval. Som den 
store föregångaren utpekas Shakespeare med en 
människoskildring »byggd på intuition, inte på 
analys, på inbillning, inte på logik», en intuition 
som överallt framhäver »det gåtfulla, det för en 
genomsnittlig diskursiv uppfattning oförklarliga» 
(s. 495 f.). Nu sägs Kleists psykologi vara »roman
tisk på samma sätt som Shakespeares, mästarens 
och förebildens». Det är »driftsidan, det instinkt- 
artade, de våldsamma affekterna, som ta herraväl
det öfver människorna och drifva dem till oer
hörda handlingar» {Essayer och kritiker, s. 29). 
Men, betonar Böök, Kleist stannar inte vid detta. 
Han försöker »öfverskåda och genomskåda detta 
stämningskaos». Han söker passionerat nå fram 
till »klarhet och själfbesinning»: »Konsten var för 
Kleist just en strid mot allt det dämoniska och 
öfvermäktiga, som rörde sig i hans eget bröst, det 
var den konstnärliga intuitionens försök att ge 
hvar je känsla dess riktiga proportioner i lifvets 
stora sammanhang.» (S. 30.) Denne Kleist med 
hans dubbelhet av romantiskt instinktkaos och 
vilja till besinning och inordning i ett större sam
manhang intar en central plats i Bööks människo- 
och livssyn och är en väl så viktig del av bakgrun
den till dennes ställningstaganden som hyllningen 
till den måttfulla människan i lantlig eller små
borgerlig miljö.

Väl grund synes mig också i vissa avseenden bil
den av Hans Larsson. Saxlund talar på s. 59 om hur 
denne inte som Bernhardi m. fl. tror på krigets 
utslag som gudsdomar. Resonemanget kunde ha 
förts upp på en högre principiell nivå som Larsson 
själv ger anvisning om i den aktuella uppsatsen 
»Stridens lag» av år 1915. Å ena sidan ställer han 
det naturliga urvalets och Hegels »fortunalism», 
å andra sidan de »avsikter och normer» som är 
människans »organ» och ger henne »samma natur
liga övertag som Drosera har av sina fånghår och 
fågeln av sina vingar och sin flyttinstinkt» {Filoso

fien  och politiken, s. 60 f.). Med accentueringen av 
normerna gentemot »fortunalismen» tar Hans 
Larsson plats i ett viktigt traditionssammanhang 
som Saxlund tappar bort men som Alf Nyman fäst 
uppmärksamheten på i sin monografi (s. 146 f.). 
I polemiken mot Kjellén och hans »anankefilo- 
sofi» åberopar Larsson Tegnér, Boström och Ryd
berg. Nyman konkluderar att Larsson här »öppet 
anknyter till en äldre normfilosofisk och kultur- 
idealistisk traditionslinje i svensk skaldekonst och 
spekulation»; synpunkten förs fram apropå pole-
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miken mot Kjellén i Forum 1914 men sträcks ut 
till »flertalet» av Larssons »kulturpolitiska och 
rättsfilosofiska uppsatser alltifrån denna tid». Vi 
måste då bara tillfoga att Larsson förnyar denna 
tradition i tecknet av ett biologiskt tänkande där 
»de sympatiska instinkternas roll, av Darwin inga
lunda förbisedd», betonas i anslutning till Krapot- 
kins Inbördes hjälp {Filosofien och politiken, s. 51).

Jag kan i viss mån förstå avhandlingsförfattarens 
motvilja mot att ta vara på alla uppslag och följa 
alla spår för att söka rekonstruera det stora per
spektiv där 1914 års idéer ingår. En sådan insats 
över hela fältet hade krävt en avhandling av den 
äldre modellen. Vi står inför den sentida doktor
andens dilemma — skall man satsa på en heltäc
kande men grund framställning eller en smalare 
som går på djupet? Enligt min mening borde den 
aktuelle avhandlingsförfattaren — när han träffade 
på alla dessa uppslagsändar i materialet — ha dra
git slutsatsen att en begränsning till vissa centrala 
problem var nödvändig om man skulle komma ut
över en relativt ytlig deskription. Han kunde för
slagsvis ha valt att ge en inledande analys av Kjel- 
léns program och en skissering av debatten för att 
därefter satsa på ett rejält idéhistoriskt studium av 
dominanterna i 1914 års idéer, deras bakgrund och 
mer distinkta genomslag. Med ett sådant grepp 
hade det varit möjligt att inom föreskrivet om
fång uppnå mer bestämda resultat och lägga en 
grund för senare studier inom området. Avhand
lingen som den nu föreligger är i alla händelser 
otillfredsställande. Trots spridda goda iakttagelser 
och kombinationer har Saxlunds vittfamnande an
strängningar avsatt en i väsentliga delar vag och 
flack produkt.

K jell Espmark

Barbro Wahlgren: Att tjäna livet. En studie i  N i ni 
Roll Ankers romaner. Akad. avh. LiberTryck. Sthlm 
1975 -

Om Nini Roll Anker (död 1942) har i Norge skri
vits tre otryckta »hovedopgaver», men Barbro 
Wahlgrens avhandling — den första svenska — är 
också den första som gått till trycket. Hon har 
önskat teckna en översikt över hela Roll Ankers 
författarskap men har i första hand koncentrerat 
sig kring sju romaner, utkomna alltifrån 1909 till 
1945. Greppet om ämnet är stort, något som gör 
att den mångsidiga författarinnans helhetsporträtt 
naggats i kanten — dramatikern, novellisten och 
journalisten Roll Anker har fått en styvmoderlig 
behandling. Vad man här saknar är ett påpekande 
av förhållandet i förordet — avhandlingsförfatta
ren har i själva verket nästan helt avstått från att 
i förordet motivera och klargöra sin uppläggning 
och metodik.

Huvudinvändningen mot Barbro Wahlgrens av
handling blir att den är alltför refererande. Karak
teristiker av romangestalterna och schvungfulla in- 
nehållsreferat tar upp för stor del av utrymmet och 
lägger hinder i vägen för en energisk problemdis
kussion. Om avhandlingsförfattaren valt att själv 
ställa relevanta frågor till materialet hade hon kun
nat nå mer självständiga forskningsresultat med 
mer av analys och mindre av beskrivning. De två 
sista kapitlen — om komposition och stil, motiv 
och teman — visar sig dock äga ett mer samman
fattande och samtidigt sonderande grepp. De gör 
vissa utblickar mot författarskapet som helhet och 
följer Nini Roll Anker mindre slaviskt i fotspåren.

Barbro Wahlgren har intagit en mycket försik
tig, ja ibland initiativlös hållning till både författa
rinnan själv och den tidigare forskningen, fram
för allt då den viktigaste källan, Eugenia Kiellands 
vänporträtt N in i Roll Anker i  liv og arbeid (1948). 
Vad gäller föremålet för studien har Wahlgren inte 
vågat ställa sig på tillräcklig distans för att kunna 
betrakta henne neutralt och utifrån — inkännandet 
har här tagit loven av kritisk avvägning och hel
hetsperspektiv. Också visavi Eugenia Kielland har 
hon varit för lite ifrågasättande, för oskarp. Hon 
har i alltför hög grad låtit binda sig av Kiellands 
framställning, underlåtit att själv söka forska fram 
nytt material eller att söka nyansera och komplet
tera den lanserade författarbilden. Genom att inte 
nog kritiskt värdera Eugenia Kielland som källa 
— och hennes infallsvinkel -  har hon knappast 
tillräckligt uppmärksammat den inre komplika
tionen hos Roll Anker. Man finner föga prov på 
vilja att gå bakom den yttre fasaden.

Barbro Wahlgren har i sina romananalyser före
dragit att hålla sig inom fiktionens ramar. Mycket 
värdefullt externt material — i form av brev, för
fattarinnans egna artiklar eller genom intervju
möjligheten — har hon frivilligt avstått från, trots 
att såväl romanerna som den personliga ambiva
lensen därigenom kunnat få en betydligt klarare 
belysning. Om hon exempelvis använt sig av de 
brev som Nini Roll Anker i början av sin förfat- 
tarbana sände till Björnstjerne Björnson hade hon 
genom direkt dokumentation kunnat ge ett helt 
annat eftertryck också åt det nu lite konturlösa 
hävdandet av hans betydelse.

I en slutsummering bör samtidigt konstateras 
att avhandlingen är lättläst och skriven med inle
velse och att de två sista kapitlen innehåller flera 
resultat av värde.

Louise Ekelund


